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Din GSM-logger levereras färdigkonfigurerad från Intab 
och skickar data till montjänsten Intab Cloud.

Nedan följer displayens funktioner och vad symbolerna 
innebär.

Minne
Minnet används till 75 procent och är 
inställt på icke-rullande minne. Detta 
innebär att loggningen kommer stoppas 
när minnet är fullt.

Minnet används till 75 procent och är 
inställt på rullande minne. Det innebär 
att den äldst sparade datan kommer att 
spelas över när minnet är fullt.

Minnet är fullt och inställt på rullande 
minne. 

Inspelningsstatus

Inspelningen är igång

Inspelningen är igång och loggern spelar in. 
Denna symbol blir synlig om loggningen är 
startas vid ett larm eller liknande.

Inspelningen är igång men loggern spelar 
inte in för tillfället. Denna symbol visas 

om loggningen är startad vid exempelvis 
ett larm, men inget alarm har utlösts för 
tillfället.

Om logsymbolen inte är synlig är inspel-
ningen avstängd. Inspelning är inte tillåten 
på någon kanal enligt loggerns konfigura-
tion. 

Värdena som presenteras i displayen

På loggern finns två rader där mätvärden kan presen-
teras. Förutom det senast uppmätta värdet visas också 
min- och maxvärde för den senaste perioden sedan 
reset.

Larm
Här visas information om minst ett larm är aktivt. Larm 
kan genereras genom att ett gränsvärde som program-
merats för en viss kanal passeras. Här kan också larmas 
vid fel på enheten. När du konfigurerar enheten kan du 
själv bestämma vad som ska visas som ett larm.

Genom att klicka på uppåtpilen kan du enkelt stega 
igenom de uppmätta värdena för alla kanaler (om det 
tillåts i inställningarna). Om en klocka visas har den 
förprogrammerade larmgränsen passerats.

GSM-logger
Comet



Modem active
Denna symbol visar att ström anslutits till GSM-modemet på 

grund av någon typ av kommunikation till webben.

Batteri
Batterisymbolens betydelse vid batteridrift.

Fullt laddat batteri

Delvis urladdat batteri

Mycket urladdat batteri

Helt urladdat batteri, enheten kommer att slås 
av.

Batterisymbolens betydelse vid laddning

Blinkande symbol av ett tomt batteri. Batterier 
var helt urladdat och det tar en stund innan 
batteriet tagit någon laddning. Kvarstår denna 
symbol under en längre period kan det vara så 
att batteriet måste bytas.

Indikation på de olika laddningsstegen. När 
loggern visar en symbol av ett fulladdat batteri 
betyder det att laddningen är klar och laddare 
kan tas ur.

Ett fel har upptäckts under laddningen och ladd-
ningen har avbrutits. Testa att ta ur laddaren 
och anslut den sedan igen. Hjälper inte detta, 
kontakta Intab.

Vänta, laddaren testas internt eller temperatu-
ren inne i enheten är inte inom tillåtna nivåer (0 
till 40°C).

USB interface active

Ikonen visar att loggern är ansluten till en dator.

Measured values
De senast uppmätta värdet, eller det senaste min/maxvärdet, 
visas. Vilket värde som visas indikerad högst upp i displayen. 
Enheterna och symbolerna för det uppmätta värdet är förinställt 
av tillverkaren och användaren kan inte ändra dessa. Det går 
inte heller att ställa in vilken kanal som ska visas på vilken rad. 
Det finns dock en rad andra möjligheter att ställa in displayens 
egenskaper. Du kan manuellt bläddra mellan de olika uppmätta 
värdena genom den övre röda knappen på loggerns framsida. 
Genom att trycka på den nedre av de båda röda knapparna kan 

du bläddra mellan min/maxvärden.

Det går att ställa in så att loggern automatiskt ändrar displayen 
var 5:e sekund. Detta kan avbrytas genom en knapptryckning.

Display warnings
No card - Loggern har inget SIM-kort

Card lock - Visas om du behöver ange en PUK-kod. Detta fel-
meddelande kan uppkomma om SIM-kortets pinkod är aktiverat 
men pinkoden som är sparad i loggerns konfigurationsfil är 
felaktig.

Bad pin - SIM-kortet behöver en pinkod men det finns ingen 
angiven.

Menyalternativ
Du får tillgång till menyn genom att klicka på den nedre knap-
pen i ungefär tre sekunder. Stega sedan igenom menyn med 
hjälp av den övre knappen. Klicka på den nedre knappen för 
att godkänna (SET). Efter att någonting har godkänts kommer 
menyn att stängas automatiskt. Trycker du inte på någonting 
under 20 sekunder kommer menyn stängas.

För att menyn ska gå att nås via knapparna behöver detta 
ställas in via konfigurationen i mjukvaran.

Menyn

Avaktivering av larm via display samt ljudlarm. 
Om larmet är inställt som låst kommer larmet att 
raderas.

Genom delete av min/max-värden kommer 
värdet sedan den senaste gången enheten 
nollställdes tas bort. Detta påverkar inte de min/
max-värden som sparas på annat sätt. Valet 
måste göras tillgängligt under konfigurationen i 
mjukvaran.

Stänger av enheten. Detta alternativ är enbart 
tillgängligt om enheten är på. Valet måste göras 
tillgängligt under konfigurationen i mjukvaran.

Slå på enheten. Detta alternativ är enbart 
tillgängligt om enheten är av. Valet måste göras 
tillgängligt under konfigurationen i mjukvaran.

Stäng menyn.
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